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De muren van het schoolgebouw in Isoka staan
Er is veel vooruitgang bij de bouw van de school in Isoka. Ten tijde van
de vorige Nieuwsbrief
werd gewerkt aan het
boren naar water en
het plaatsen van een
waterpomp. Water is
nodig voor de bouw.
Nadat de pomp was
aangelegd, kon het
echte werk aan de
bouw van de school
beginnen. De bouw
begon met wat vertraging, omdat het
geld dat wij hadden overgemaakt,
vastgehouden werd door de bank. Dat
was in de tijd van de algemene en
presidentsverkiezingen. Pas na enkele
weken, toen het zeker was dat er geen
chaos uitbrak na de verkiezingen, werd
het geld vrijgegeven. Zodra het geld vrij
kwam, kon de aannemer alle benodigde
materialen kopen en kon de bouw
beginnen. Toen ging het snel. Het
graven en metselen van de fundering

was in twee
weken klaar.
Toen werden
de
gemeenschap,
ouders en
leerlingen
uitgenodigd
om te komen
kijken naar de
voortgang. Er
was veel
enthousiasme. Het duurde 8
dagen om de grondplaat neer
te leggen. Deze werd daarna
een week door de leerlingen
natgehouden. Ook bij het
bouwen van de muren werden
de leerlingen ingeschakeld om
water te halen voor de bouw
en de stenen naar de
bouwvakkers te brengen.
Hierdoor konden de
bouwvakkers snel
doorwerken. De leerlingen
zijn heel enthousiast doordat
ze zien dat hun school steeds
meer vorm gaat krijgen. Nu
is het tijd voor de bouw van
het dak. Zowel leerlingen als
leraren kunnen niet wachten
om het nieuwe gebouw te betrekken.

Op 11 december was de laatste schooldag voor de kerstvakantie.
Traditiegetrouw krijgende kinderen dan frisdrank en wat lekkers om het
einde van het schooljaar te vieren. In januari komen de kinderen terug
en kunnen ze misschien al bijna in hun nieuwe schoolgebouw.

Vol huis in Chinsali
Het is vol in het transit home in
Chinsali. Er verblijven nu 17 kinderen.
De laatste maanden zijn er drie
kinderen opgenomen. Lucky is 13
september geboren en gebracht door
de vader. De moeder overleed bij de
geboorte . De vader kan de zorg voor
zo’n kleine baby niet aan en heeft
geen hulp van andere familieleden.
Ook de moeder van Presencia
overleed vlak na de bevalling. Ze
beviel in het dorp en kreeg na de

bevalling een bloeding. Er is geen medische post in het dorp en ze kon
niet op tijd naar het ziekenhuis.
De driejarige Lucy werd op 14 oktober door een maatschappelijk werker
gebracht. Het meisje was door een vrouw naar het politiebureau
gebracht, omdat het alleen rondzwierf. Waarschijnlijk heeft de moeder
het meisje achtergelaten. Na enkele weken is Lucy in een pleeggezin
geplaatst. Er wordt nog gezocht naar de moeder.
Met de 14 andere kinderen in het huis gaat
het goed. De moeder van Charles en Miah
zit nog in de gevangenis en er zijn nog geen
andere familieleden gevonden. Charles is
even naar school geweest, maar nu zijn de
scholen in Zambia voor Kerst weer een
maand gesloten. Hij kijkt er naar uit om in
januari weer naar school te gaan. Ook
Moses is oud genoeg om naar school te
gaan. Hij is bijna 5 jaar. Moses heeft de
afgelopen maand een weekje bij zijn
Moses
moeder doorgebracht, om te kijken of dat goed gaat. Het lijkt zowel
Moses als zijn moeder goed te doen. Zijn moeder komt nu vaker op
bezoek en Moses lijkt vriendelijker te worden door het contact met zijn
moeder.
Mary, de projectleider van de school in Isoka, Presencia, de coördinator
van het transit home in Chinsali en Amalia in Kabwe wensen alle
donateurs Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2022.
Wij sluiten ons daar helemaal bij aan.
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